
 

 

 

 

Beste deelnemers, 

Zaterdag 30 april zijn we extra vroeg op excursie gegaan naar het Vijverbos in Harmelen.  

Een vroege vogel excursie om zoveel mogelijk van de zang van de vogels te kunnen waarnemen. 

De grootste zangactiviteit is er rond en het eerste uur na zonsopkomst, de vogels willen hun buren 
dan laten weten dat ze er nog zijn en dat ze hun broedgebied (territorium) nog bezet houden. 

Daarnaast is het voor de meeste vogels nog te donker of te koud om naar voedsel te gaan zoeken, 
dus een goed moment om je te laten horen. 

 

Vogels herkennen aan hun zang is best moeilijk. Het is als het leren van een vreemde taal.  
Eerst leer je de makkelijke soorten zoals de Tjiftjaf, Koekoek, deze roepen min of meer hun eigen 

naam. Maar dan zijn er nog heel veel soorten die lastig te herkennen zijn of die veel op elkaar lijken 
zoals Vink, Zwartkop, Merel, Winterkoning, Roodborst. En na alle zang zijn er ook nog de verschillende 

contact-, en alarmroepjes. 

Best veel dus, ervaren vogelaars doen er dan ook jaren over om dit allemaal uit elkaar te houden. 
Zaterdag hebben jullie een mooi begin gemaakt met het leren van vogelzang (-taal).  

Een ‘ezelsbruggetje’ is vaak erg handig om een soort te onthouden. Denk maar aan het aantal tellen 
in de zang van de Houtduif: 1,2 ….3,4,5 of het enthousiaste einde in het liedje van de Vink: hiep, 

hiep, Hoera! en de contactroep van de Zwartkop die klinkt als tegen elkaar tikkende steentjes. 
 

In het Vijverbos hebben we veel vogels waargenomen, gezien en 

gehoord. Daarbij zijn we een aantal bekende soorten tegen 
gekomen die we ook al op onze eerdere excursies hebben gezien 

zoals Fuut, Meerkoet, Houtduif en Holenduif. 
Daarnaast zijn we een aantal nieuwe soorten tegen gekomen zoals 

Tuinfluiter, Zanglijster, Groene specht en Boomklever. Vogels van 

dichte struiken en hoge bomen, echte bosvogels. 
Het waarnemen van de boomklever was best bijzonder, we 

konden de vogel heel mooi zien en hoe deze langs de boom klimt, 
van boven naar beneden, maar ook onderste boven hangend weer 

naar beneden. Het is inderdaad net of hij aan de boom vast kleeft. 
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De waargenomen vogels in het Vijverbos, 30 april 2016  

 

Aalscholver 

Blauwe reiger 

Boomklever 

Boomkruiper 

Ekster 

Fuut 

Grauwe gans 

Groene specht 

Grote bonte specht 

Grote Canada gans 

Holenduif 

Houtduif 

Knobbelzwaan 

Koekoek 

Krakeend 

Meerkoet 

Merel 

Nijlgans 

Ooievaar 

Pimpelmees 

Soepeend 

Sperwer 

Spreeuw 

Tjiftjaf 

Tuinfluiter 

Turkse tortel 

Vink 

Vlaamse gaai 

Wilde eend 

Winterkoning 

Zanglijster 

Zwarte kraai 

Zwartkop 

 
Foto’s van de excursie in het Vijverbos 

 

   
 

   
 

Meer foto’s kun je vinden op de facebook pagina van de Natuurgroep Kockengen. 
 



Tip 

Wil je vogels en hun broedactiviteiten van dichtbij volgen kijk dan eens op de website ‘Beleef de Lente 

Junior’. 
Op deze website kun je live een kijkje nemen in de nesten van diverse vogelsoorten zoals de ooievaar, 

steenuil en ijsvogel.  
Bij elke vogel vindt je ook een dagboek en zijn er clips te bekijken van bijzondere momenten. 

http://www.beleefdelentejunior.nl/ 

 
Totaallijst van waargenomen vogels en de vogelstickers  

Op de totaallijst staan de 50 soorten die we jullie in deze cursus leren herkennen. 
Nu blijkt dat niet van alle soorten een sticker aanwezig is op de stickervellen. 

Deze stickervellen zijn via de Vogelbescherming aangeschaft en bevatten 80 soorten die voorkomen in 
Nederland.  

We gaan uitzoeken welke soorten van de 50-lijst ontbreken en een aanvullende knipplaat maken, de 

vogelplaatjes kun je dan uitknippen en op de lijst bijplakken. 
 

Tuinvogels tellen 
Jullie huiswerkopdracht voor de komende week is de vogelsoorten in je eigen tuin te tellen. 

In de cursusmap zit een kleine folder van de Tuinvogeltelling 2016. Kruis op deze folder de soorten 

aan die je hebt gezien en lever de folder op de volgende les, 7 mei, in bij Gerard. 
We maken dan een overzicht van de gespotte vogels, wie heeft de meeste soorten, welk tuinvogels 

komen het meest voor in Kockengen, enz. Veel succes. 
 

Zaterdag 7 mei 
De volgende keer gaan we de polder in op zoek naar de weidevogels.  

We gaan op bezoek bij de boerderij van Joop van Weerdenburg bij Nieuwer ter Aa. Op deze boerderij 

wordt speciaal rekening gehouden met de weidevogels. Er zijn daar nog veel soorten te zien. 
Joop van Weerdenburg neemt ons mee met de trekker en een kar het land in. De weidevogels zijn 

niet bang van de trekker en zullen we van dichtbij kunnen waarnemen. 
We zitten op de kar op stro balen en lopen af en toe een stukje door lang (nat) gras, denk aan warme 

kleding en vergeet niet om je laarzen aan te doen. 

 
Graag tot de volgende keer, 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Gerard, Theo, Else, Jan en Ben. 
Cursusteam Vogelcursus Jeugd 
 

 

Vijverbos, Harmelen, 30 april 2016  

http://www.beleefdelentejunior.nl/

